JASMINE DE BEUCKELAER

Workshops
Vier avonden, telkens van 19 tot 21.30 uur. (Dinsdag 19 en 26 september, 10 en 17 oktober)

Klassiek patchwork met de naaimachine voor beginners.
Voor wie is deze cursus? Iedereen die graag een klassiek patchwork stuk maakt of die de basis wil leren om
hierop later verder te werken, zowel traditioneel als artistiek. Je werkt graag precies, kan overweg met je
naaimachine, maar moet geen kenner zijn.

Wat leer je?
Je leert hoe een quilt in elkaar zit. Welke materialen je het best gebruikt.
Aan de hand van een voorbeeld leer je hoe een blok met vierkanten in elkaar zit en hoe je die op een "snelle"
manier kan in elkaar zetten.
Vervolgens leer je met driehoeken werken en de verschillende manieren om ze te snijden en aan elkaar te
zetten.
Je leert hoe je de top, tussenlaag en achterkant op een eenvoudige manier aan elkaar zet, en tenslotte hoe je
de quilt afwerkt.
Daarnaast krijg je een volledige documentatie, die je in de mogelijkheid stelt om later zelf je eigen stukken te
berekenen en te maken.

Wat breng je mee?
Je naaimachine, bij voorkeur een patchworkvoetje (¼” voetje) niet noodzakelijk, wel handig.
Garen in een neutrale kleur (grijsachtig bruin of bruinachtig grijs in een middentoon) van goede kwaliteit (bv
Gütermann, Mettler, bij voorkeur katoen, maar gewoon synthetisch mag ook), naainaalden Quilt 75 of
Universal 80.
Een quiltlat in inches (12" x 6" of groter), snijmat (45 x 65 cm, met afmetingen aan één kant in inches) en
rolmes (28 mm of 45 mm). Deze dingen kan je ofwel aankopen in een gespecialiseerde patchwork winkel
ofwel bij mij bestellen. Dit is een eenmalige aankoop en ze gaan enorm lang mee.
Katoenen patchworkstoﬀen. Voor je eerste werk, raad ik aan om de stof in een gespecialiseerde patchwork
winkel aan te kopen. Voor een lijst van winkels kan je surfen naar https://belgiumquilt.be/nl/winkels-inbelgie. Bij je inschrijving krijg je info over hoeveelheden.
Prijs : 50 EUR voor de lessen, excl. stoﬀen, incl. cursus op papier.
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Twee avonden van 19.00 uur tot 21.30 uur (dinsdag 24 oktober en 7 november)

Free motion quilting : teken met je naaimachine!
Een quilt is samengesteld uit drie lagen die meestal op een artistieke en fantasierijke manier aan elkaar
worden gezet. Dat aan elkaar zetten of quilten bepaalt in grote mate mee het uitzicht en het succes van je
quilt.

Wat leer je?
In de eerste les leer je alles over garens, naalden, tussenvoeringen enz. Je leert hoe je machine het beste
instelt. Vervolgens leer je aan de hand van specifieke oefeningen de techniek van het vrije hand quilten.
In de tweede les, die twee weken na de eerste plaatsvindt, zodat je tijd hebt gehad om thuis te oefenen, pas
je de technieken toe op een voorbereid stuk. Je krijgt een top van +/- 50 cm x 50 cm en kan aan de slag! Je
kan kiezen tussen een klassiek of een modern stuk.
Elke stuk is uniek!

Wat breng je mee?
Je naaimachine. Deze moet de mogelijkheid hebben om het ondertransport uit te schakelen.
Daarnaast heb je een free motion quiltvoetje nodig of een stopvoetje. Bij oudere machines werd dit vroeger
standaard meegeleverd. Bij moderne machines, zal je dit waarschijnlijk apart moeten aankopen. Mocht je
niet goed weten, wat je moet kopen voor jouw machine, dan wil ik je graag daarbij helpen.
Alle materialen, stof, tussenvoering en garens, zijn in de prijs van de workshop inbegrepen, evenals een
gedrukte syllabus.
all-in prijs : 65 EUR

Twee avonden van 19.00 tot 21.30 uur (dinsdag 31 oktober en 14 november)

Tumbling Blocks of Baby Blocks
60° ruiten zijn een geval apart. Het aan elkaar zetten van deze stukken, vraagt een andere aanpak. Niet
moeilijker dan de gewone, maar wel eentje die wat meer aandacht vraagt.
We maken baby blocks en zetten die in elkaar zonder allerlei trucs om die ingezette hoeken te vermijden.
Leer de ruiten makkelijk snijden, leer ingezette hoeken op een eenvoudige
manier maken.

Wat breng je mee?
Je snijlat, evt. snijmat, je naaimachine met patchworkvoet, resten stoﬀen in
middentoon, licht en donker. Je kan ook hier een pakketje aankopen.
Hiernaast een computersimulatie van enkele van een mogelijke combinatie
om je een idee te geven.
Prijs : 30 EUR voor de lessen, excl. stoﬀen, incl. cursus op papier.
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Twee avonden van 19.00 uur tot 21.30 uur (dinsdag 21 en 28 november)

Vrije applicatie - verschillende applicatietechnieken
Wat leer je ?
Applicatiewerk is een van de klassieke onderdelen van een quilt, denk maar aan Baltimore quilts. Dikwijls
wordt applicatiewerk gecombineerd met patchen, maar ook op zich wordt het dikwijls toegepast.
In deze cursus leer je het klassieke applicatiewerk, vertaald naar de naaimachine. Daarnaast leer je
hulpmiddelen gebruiken, die je werk makkelijker maken, zoals oplosbaar garen, freezer paper en vliesofix.
Vervolgens leer je de omgekeerde applicatie techniek met verschillende lagen stof.

Wat breng je mee?
Je naaimachine, bij voorkeur open applicatievoetje. Indien je dit niet hebt kan je ook een doorschijnend
gewoon stikvoetje gebruiken. Sommige merken hebben zowel een open als een gesloten applicatievoetje.
Garen en stof. Na je inschrijving krijg je bericht hoeveel stof je nodig hebt.
Prijs : 35 EUR voor de lessen, incl. Hulpmiddelen en syllabus op papier, excl. stoﬀen en garen.

Eén avond van 19 uur tot 21.30 uur (dinsdag 12 december)

Gevorderde applicatietechnieken - Niet-traditionele werken.
Wat leer je?
In navolging van de cursus "vrije applicatie" gaan we verder in op het werken met vliesofix en werken we o.a.
met tule en organza. Daarbij verfijnen we de applicaties met o.a. couching en siersteken.

Wat breng je mee?
Je naaimachine, open of gesloten applicatievoet, evt. couching voet, wol of katoen voor de couching.
Garen en stofresten en een stuk stof voor de achtergrond.
Prijs : 15 EUR voor de les, incl. documentatie en gebruik tule en organza.
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Eén avond van 19 uur tot 21.30 uur (dinsdag 19 december)

Werken met cirkels en rondingen
Wat leer je?
Je leert verschillende manieren om blokken met cirkels en/of rondingen in elkaar te zetten, zodat je later kan
kiezen welke manier je het beste past.

Wat breng je mee?
Je naaimachine, ¼” patchwork voetje, snijmes en mat, garen en stof. Biaisband met een breedte tussen 9 en
25 mm.
Prijs : 15 EUR voor de les, incl. versteviging en gedrukte syllabus

Twee avonden van 19 tot 21.30 uur (donderdag 12 en 19 oktober).

De streepjesquilt - Deel 1
Wat leer je?
Je leert een quilt met streepjes van ¼” breed maken. Je leert kleuren te combineren en je stoﬀen op een
andere manier te bekijken en gebruiken. Wil je er een tekening op aanbrengen, dan trekken we onze
trukendoos open. Je hoeft écht geen kunstenaar te zijn om deze pareltjes te maken!

Wat breng je mee?
Je naaimachine, ¼” patchworkvoetje, je quiltlat of gewone lat van min. 50 cm, naaigaren katoen of
synthetisch, naald universeel 80 of 90. Of quiltnaald 90.
Je bereidt voor : voor een stuk van 16" x 12" (40,5 x 30,5 cm) heb je 50 repen stof nodig van ¾” x 17" of je kan
een set repen ter plaatse aankopen. Daarnaast 50 cm op halve stofbreedte (+/- 56 cm) voor de achterkant.
Prijs : 30 EUR voor de lessen, incl. tussenvoering, gebruik verf en inkt, documentatie, excl. stof.
Deze lessen staan los van traditioneel patchwork en kunnen ook worden gevolgd zonder traditionele
patchwork technieken met de machine onder de knie te hebben.

Eén avond van 19 tot 21.30 uur (donderdag 26 oktober)

De streepjesquilt - Deel 2.
Wat leer je?
We werken verder met deze techniek en leren variatie aan te brengen.

Wat breng je mee?
Je naaimachine, ¼” patchworkvoetje, je quiltlat of gewone lat.
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Je bereidt voor : opgave hiervan krijg je bij inschrijving.
Prijs : 15 EUR voor de les, incl. tussenvoering, gebruik verf en inkt, documentatie, excl. stof.
Deze lessen staan los van traditioneel patchwork en kunnen ook worden gevolgd zonder traditionele
patchworktechnieken met de machine onder de knie te hebben.

Maandelijks patchwork atelier.
Eén avond van 18.30 tot 21.30 uur per maand.
Voor mensen die machinaal quilten, die ideeën willen uitwisselen en nieuwe dingen willen leren, zoals bij
voorbeeld omgaan met textielverf, stempels maken en gebruiken, een landschapsquilt ontwerpen, een
collage maken met uiteenlopende materialen enz.
Prijs : 10 EUR per avond
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